WSTĘP
Niniejszy tom stanowi zbiór artykułów powstałych na bazie referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo
zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym”, która odbyła się
w Lublinie w dniach 15–16 maja 2018 roku w wyniku współpracy pięciu lubelskich uczelni – Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego,
Politechniki Lubelskiej, Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Badań Międzynarodowych. Znaczenie wydarzenia podkreślało objęcie go patronatem honorowym
przez: Senatora prof. Andrzeja Stanisławka, Prezydenta Miasta Lublin dra Krzysztofa Żuka, Główny Inspektorat Sanitarny Państwową Inspekcję Sanitarną, Rzecznika Praw Pacjenta, Stowarzyszenie Dziennikarze dla zdrowia. Konferencji przyświecał cel zaprezentowania interdyscyplinarnych badań i podejścia do jednego
z najważniejszych zagadnień współczesnego, zglobalizowanego świata, jakim
jest bezpieczeństwo zdrowotne zarówno w wymiarze państwowym, jak i międzynarodowym. W ramach konferencji odbyły się cztery główne panele dotyczące
kluczowych dla bezpieczeństwa zdrowotnego obszarów, takich jak: zagrożenia
dla bezpieczeństwa zdrowotnego, wymiar instytucjonalno-prawny, komunikacja
i promocja zdrowia, innowacyjność na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego.
Współpraca przy organizacji tego wydarzenia naukowego pięciu wiodących
lubelskich ośrodków naukowych, prezentujących różne dziedziny i narzędzia
badawcze pozwoliła na ukazanie zintegrowanych działań na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście wyzwań, jakie niesie ze sobą zglobalizowany świat. Był to również przykład nowego mechanizmu działania lubelskich
uczelni, podejmujących kooperacje w celu wymiany doświadczeń, szukania rozwiązań głównych problemów cywilizacyjnych. Wydarzenie to stanowiło również
wyjątkową okazję promocji lubelskiego środowiska naukowego jako silnego,
innowacyjnego i otwartego na naukowy dialog.
Prezentowany zbiór tekstów zawiera analizę problemów bezpieczeństwa zdrowotnego w trzech różnych segmentach tematycznych z dziedziny nauk o polityce
i administracji, o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk przyrodniczych.
Część odnoszącą się do zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego z perspektywy
nauk o polityce i administracji rozpoczyna artykuł Liliany Węgrzyn-Odzioby Za-
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grożenia bezpieczeństwa zdrowotnego związane z technologiami informatyczno-komunikacyjnymi. Autorka podjęła próbę analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa
społecznego powstających na skutek rozwoju technologii informatycznych.
Kolejny artykuł Justyny Kięczkowskiej dotyczy problemu bioterroryzmu
jako jednego z największych współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego i bezpieczeństwa państwa w zakresie jego funkcjonowania.
Następną część poświęconą komunikacji o zdrowiu i bezpieczeństwie zdrowotnym otwiera artykuł Dariusza Wadowskiego na temat kultury terapeutycznej
i roli mediów w jej upowszechnianiu. Autor opisał ekspansję trendu terapeutycznego jako jedną z istotnych cech ponowoczesności. Omówił najważniejsze komponenty kultury terapeutycznej i ich przejawy w komunikacji medialnej. Z kolei
Olga Białek-Szwed w artykule Komunikowanie o zdrowiu i medycynie – rzeczywistość a przekazy medialne, odwołując się do rozróżnienia Walerego Pisarka
pomiędzy pojęciami „komunikowanie” a „komunikowanie się”, opisała bariery
w porozumiewaniu się między lekarzem i pacjentem. Przeanalizowała wybrane
przykłady ze współczesnej publicystyki medialnej, głównie prasowej, ilustrującej
omawiany problem.
Na znaczenie telewizji w kształtowaniu postaw prozdrowotnych wskazała Joanna Sosnowska. Autorka przedstawiła różnorodne formy obecności problematyki
medycznej we współczesnym przekazie telewizyjnym, m.in. seriale o tematyce
medycznej, medyczne reality show, magazyny, kampanie społeczne i reportaże interwencyjne. Kolejny aspekt komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem
zaprezentowała Monika Sadowska. Na podstawie przepisów prawa zreferowała
warunki udzielania informacji medycznych. Podkreśliła, że przestrzeganie prawa
pacjenta do informacji nie tylko pozwala zapewnić legalność wykonywanych
czynności medycznych, ale także jest wyrazem poszanowania godności człowieka
i jego prawa do samostanowienia.
W tomie znajdują się również artykuły, których tematyka odbiega od profilu
czasopisma, jednak w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego stanowią one
ważny element analizy problemu. W tekście Anety Brodziak i Magdaleny Stobieckiej Świadomość pracowników gastronomii na temat zarządzania alergenami
zapoznać się można z analizą badań dotyczących podejścia pracowników do
wiedzy i informacji na temat alergenów i ich zawartości w żywności. Mateusz
Ossowski, Łukasz Wlazło, Martyna Kasela, Bożena Nowakowicz-Dębek, Dagmara Kuca, Patrycja Korniak-Tracz w artykule Wpływ stosowania antybiotykoterapii na mikrobiotę grzybiczą jamy ustnej ludzi – badania wstępne przedstawili
swoje badania na temat stosowania antybiotykoterapii. Część zamyka tekst Agaty
Satowskiej, Jakuba Czerwińskiego, Mateusza Ossowskiego, Łukasza Wlazło Pałeczki Campylobacter jako zagrożenie w produkcji żywności traktujący o bezpieczeństwie żywności.
Mamy nadzieję, że ta interdyscyplinarna perspektywa stanie się przyczynkiem do dalszych, pogłębionych badań i współpracy naukowej wokół wielowymiarowego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo zdrowotne.
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Tom uzupełniają artykuły dotyczące problematyki stosunków międzynarodowych wynikające z profilu czasopisma.
W artykule Stanisława Kosmynki Fenomen udziału ochotników z Republiki
Trynidadu i Tobago w szeregach tzw. Państwa Islamskiego ukazano rolę ochotników z małego państwa, jakim jest Trynidad i Tobago w szeregach organizacji
terrorystycznej tzw. Państwa Islamskiego. Michał Stelmach w artykule Prywatyzacja bezpieczeństwa publicznego w Ameryce Łacińskiej przeanalizował fenomen
prywatyzacji bezpieczeństwa publicznego w Ameryce Łacińskiej. Natomiast Łukasz Danel w tekście Reforma brytyjskiej Izby Lordów w świetle Raportu Komisji
Lorda Spikera z 2017 roku przeprowadził analizę najnowszej koncepcji reformy
Izby Lordów. Tom zamyka artykuł Aleksandry Jargiełło „Wrogość” w dyskursie
polityki Felipe Calderona, który stanowi analizę dyskursu polityki prezydenta
Meksyku Felipe Calderona w kontekście tzw. „wojny z kartelami narkotykowymi”.
Justyna Kięczkowska
Aneta Wójciszyn-Wasil

